
·--5'. ·~ Tag j,e:r sammen, 2IBbejdsgivere, og ansæt nogle seniorer- Kronik- Debå!t

Jyl:Iands~Posten

Side la~

Dette er en kronik slcrevet af en ekstern kronikør. Jyllands-Posten skelner skarpt mellem joumalislii< og meningsstof. Vil du si<rive en l<ronil<? Læs hvorelan her.

25.07.2019 Kl.. 16:30

Tagjer sammen, arbej:dsgivere. og ansæt ·nogle seniorer
3obannoncet indeholdet ofte udtryk som "ungt team" eller lignende. Man søger folk, der lignet en selv,
og senioret' sorteres fra med hård hånd= "vi gider ikke garnle hønisser," er den bagvedliggetrcie grood.
Nvis sammnd:et ønsker at få arbejdsløse seniorer i job, så er der en del faktorer, der skal tackles.

Tegning: Rasmus Sand Høyer

WILLIWEN0ff
efterlønner, t1w. hr-kcnsulent, Fa5borg ·

Samti:rndet har brug for mere arbejdskraft jf. de udmeldinger, der kommer imedierne fra. diverse organisationer. Samtidig oplevet selv
meget kompetente arbejdsløse seniorer, at de med hård hånd bliver sorteret fra og aldrig bliver indkaldt til samtaler på job, de søger;
uanset hvor store anstrengelser de gør sig i forhold til udformning af deres ansøgninger og cv. Spørgsmålet er så hvorfor? Og næste
spørgsmål er så: Kan der gøres nogetved det?

I bedste hensigt er der op gennem mange år lavet favorable senior- og fratrædelsesordninger inden for det offentlige samt i en del private
virksomheder. Disse ordninger giver mulighed for flere betalte fridage eller andre særlige goder, og de blev etableret som en særlig
hensyntagen til seniorer og en anerkendelse af deres mange års indsats; og herunder også et tidligere ønske om fastholdelse af deres lange
erfaring og kompetencer. ·

Disse ordninger giver desværre bagslag for seniorer, der søger job på arbejdspladsen, for hvilken leder ønsker at ansætte en ny
medarbejder i en aldersgruppe, der fra start afhar flere goder end andre medarbejdere? ·

,, t>e flestejøbsøge:g,de seniorer ønsker sådan set blot at brugederesRompetencer ogbidrage
positivt til arbejdspladsen, og det er derfor 1.iiiiådelig trist, at yngreledere ikke giver demen
chance.

En afde værste fordomme om seniorer er myten om, at de ikke skulle være forandrlngsparate.En anden myte går på, at seniorer ikke lmn
anvende it-teknologi og i øvrigt har svært ved at lære nyt.
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Forandringsparathed og fleksibilitet "kan faktisk stige med alderen, ligesom forskning dokumenterer, at hjernen udvikler sighele livet.
Seniorer oplever stor glæde ved at bidrage til arbejdspladsens trivsel og udvikling, og arbejdspladsen kan via en god aldersspredning få en
lang række fordele, f.eks. et godt vidensflow i forhold til arbejdsopgaver, kunder og virksomhedskultur. Hertil kommer større 'fleksibilitet
ved ferieafholdelse samt bedre dækning under yngre medarbejderes barsel og orlov.

Regelmæssige organisatoriske ændringeri virksomheder og inden for det offentlige kom allerede fra 198o'erne og frem, hvilket har
bevirket, at størstedelen af nuværende seniorer er meget erfarne iforhold til at manøvrere og lære nyt i en forandringsbaseret verden.

It-kundskaber for den nuværende seuiorgeneratlon er god, da seniorerne i deres arbejdsliv har været pionerer i forhold til indførelse af ny
it-teknologi. De første mainframe løsninger var allerede i brug i starten af 19801erne, og de første pc-løsninger kom snart efter. Det er
kendetegnendefor den nuværende seniergeneration, at den gennem hele arbejdslivet er blevet udsat for utallige ændringer i
softwareløsninger og ændringer i it-system-setup.

Der er desværre stor kræsenhed blandt arbejdsgivere i forhold til uddannelsesbaggrund, og man kan sætte spørgsmålstegn ved, om denne
kræsenhed monogså er rimeligt begrundet inden for alle fagområder. En større åbenhed over for f.eks, en ældre uddannelse kombineret
med. senere erfaring kan måske være hensigtsmæssig og give et lige så godt bud på en god ansøgerkandidat

Særligt gældende for senior-it-medarbejdere har det været nødvendigt på pionerbasis for denne gruppe medarbejdere selv gennem deres
arbejdsliv at kunne prøve sig frem og sætte sig ind i nye systemer og disse systemers anvendelse, som oftest uden nogen form for
efteruddannelse, da denne ikke fandtes. Desværre bliver sådanne pionere og selvlærte senior-it-folk uden moderne uddannelser sorteret
fra og ikke anerkendt for deres kompetencer og erfaring, selv 01n arbejdsgivere både inden for det offentlige og det private erhvervsliv i
stor stil efterspørger it-folkpå alle niveauer. Kræsenheden og den manglende åbenhed er stor hos arbejdsgiverne.

Annoncer på Jobindex indeholder ofte udtryk som "ungt team" eller lign. Man søgerfolk, der ligner en selv, og seniorer sorteres fra med
hård hånd= "vi gider ikke gamle hønisser," er den bagvedliggende grund.

'' Førat1cl.ringsparathed øg fleksibilitet kan faktisk stige med alderen, ligesom forskning
dølrum.enterer. at Jijentenudvikler sig hele livet.

bet er desværre en lidt tåbelig tilgang, da en virksomhedskultur har god gavn af engod aldersspredning, hvor unge, usikre medarbejdere
kan nyde godt af humor, vid og bid, mentalt overskad og venlig omsorg fra ældre medarbejderes side.

En del yngre ledere kan desværre være bange for, at kompetente seniorer skal tage deres job, eller at seniorer skal sættespørgsmålstegn
ved deres ledelsesform, og derfor afviser de at rekruttere seniorer. Om det skyldes et traume fra barnsben i forhold til at vokse op med en
evt. kritisk forældretype, der er årsagen, eller om det blot et usikkerbedstegn og manglende modenhed, det må hver enkelt leder afgøre
med sig selvi enrum.

De fleste jobsøgende seniorer ønsker sådan set blot at bruge deres kompetencer og bidrage positivt til arbejdspladsen, og det er derfor
umådelig trist, at yngre ledere ikke giver dem en chance. ba andelen af ældre ledere gennem årene er blevet kraftigt reduceret pga.
efterlønsordningen og tvungen frivillig afgang, så mangler der også et ledelseslag af ældre Iedere hos arbejdsgiverne, og dermed bidrager
dette til, at det ser sort ud for seniorers jobmuligheder.

Den elektroniske registrering af c\' og ansøgninger er efterhånden standard inden for det offentlige såvel som det private arbejdsmarked. I
rekrutteriagssystemerne er det obligatorisk at oplyse alder eller fødselsår, ellers kan cv og .ansøgning slet ikke registreres.

,, lDet erkendetegnende for dennuværende seniorgeneration, at den gennemhele.arbejdslivet!er
blevet udsat fø:r utallige ændringeri søftw:areløs:ninger øg ~ndringer i it-syste:m-set11p.

Registrering af denne oplysning er rent faktisk ikke nødvendig, da systemet blot i stedet kan tildele cv og ansøgning et
journalidentifikationsnummer. Den ansøger, der senere bliver ansat, skal under alle omstændigheder alligevel nyregistreres i diverse
interne medarbejdersystemer, og de fravalgte ansøgere skal herefter slettes i rekrutteringssystemet ~ jf. persondataloven, medmindre de
udtrykkeligt giver tilsagn om andet.

De elektroniske rekrutteringssystemer er smart opbygget og kan både give automatiske svar, i forhold til at ansøgningen er modtaget,
ligesom de kan give automatiske svar i forhold til afslag.

Systemerne giver også mulighed for at udtrække ansøgerrapporter baseret på selektion i grupper for f.eks. alder. Det er således muligt at
trække en ansøgerrapport for en ønsket gruppe, f.eks. alder= 25"49. Herefter kan f.eks. ansøgere i aldersgruppen 50+ blot .få tilsendt et

. standardafslag, uden at arbejdsgh,ereR behøver bruge tid på at læse disse menneskers cv·og ansøgning.

Hr-medarbejdere har et naturligt ønske om at tilgodese de krav og ønsker, som den ansættende leder stiller til en ny medarbejder. Hvis
lederen fastholder og kræver en bestemt aldersgruppe, så kan hr"mec:larb~jderen intet gøre for at ændre på dette uden at sætte sit egetjc:ib
på spil. Så simpelt er det.
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Arbejdsgivernehartalt: 7 gode 1åd tilledige seniorer ! FJNANs

Der er enkelte brancher, hvor seniorer stadig er attraktive, f.eks. inden for bygge-anlæg, inden for sundhedssektoren og i meget højt
specialiserede stillinger. Her er der mangel på arbejdskraft, og seniorer har stadig en chance. Men for resten af arbejdsmarkedet er
mulighederne for seniorer desværre meget begrænsede. Arbejdsgiverne "gider" dem ikke, ..

Hvis samfundet ønsker at få arbejdsløse seniorer i job, så er det en del faktorer, der skal tackles. Der skaljusteres i seniorordninger, så de
ikke hæmmer nyansættelser af seniorer. Der skal bearbejdes fordomme hos arbejdsgiverne. Kendskab til forskningsrapporter om seniorer
skal bredes ud, og der skal føres kampagner som f.eks, "har du husket at tjekke, om du kan bruge en seniormedarbejder ... ?"

til en hurtig start kan politikerne dog forbyde brugen afden helt unødvendige aldersregistrering i de elektroniske rekrutteringssystemer.
Det vil i hvert fald kunne sikre, at cv og ansøgning for 50+-ansøgere bliver læst, vel at mærke inden de får tilsendt afslag.

Så kære arbejdsgivere, tag jer nu lidt sammen, og kom i gang. Seniorerne vil gerne, men de får ikke lov lige nu.

Vil du have meninger direkte i din indbakke? Tilmelddig gmtis ogfå de seneste indlæg.fraJyllands
Postens debatsektion en gang i døgnet~ Hik her, sætfl.ueben og iruitast: dinmailadresse. Følg også ,JP
Debatpå Tivitter
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